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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)

1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

4 VERIFICACIÓN AXUSTE E MEDIDAS EN INSTALACIÓNS DE MEGAFONÍA E SONORIZACIÓN

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA5 - Instala e configura equipamentos de megafonía e sonorización
aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da 
documentación técnica

 CA5.1 Montáronse os equipamentos (sistemas de previo, 
microfonía, mandos, etc.) seguindo as instrucións de fábrica.

Si Si Exame, Lista de cotexo sobre actividade  online

 RA5 - Instala e configura equipamentos de megafonía e sonorización
aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da 
documentación técnica

 CA5.2 Montáronse e comprobáronse os equipamentos sen fíos. Non Si Lista de cotexo sobre actividade  online

 RA5 - Instala e configura equipamentos de megafonía e sonorización
aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da 
documentación técnica

 CA5.3 Montáronse os difusores acústicos segundo as súas 
características, para conseguir o nivel de presión sonora desexado.

Non Si Lista de cotexo sobre actividade  online

 RA5 - Instala e configura equipamentos de megafonía e sonorización
aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da 
documentación técnica

 CA5.4 Conectáronse os equipamentos e os elementos da seguindo a 
documentación técnica

Non Si Lista de cotexo sobre actividade  online

 RA5 - Instala e configura equipamentos de megafonía e sonorización
aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da 
documentación técnica

 CA5.5 Realizáronse medidas dos parámetros máis significativos da 
instalación (nivel de presión sonora SPL, distorsións, disfonía, 
atenuación e interferencias, etc.)

Non Si Lista de cotexo sobre actividade  online

 RA5 - Instala e configura equipamentos de megafonía e sonorización
aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da 
documentación técnica

 CA5.6 Realizáronse probas funcionais e axustes en diversos puntos 
cos equipamentos correspondentes (ecualizadores, analizador de 
son, etc.)

Si Si Lista d de cotexo sobre actividade  online

 RA5 - Instala e configura equipamentos de megafonía e sonorización
aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da 
documentación técnica

 CA5.7 Contrastáronse os valores obtidos cos especificados na 
documentación técnica.C

Si Si Exame

 RA5 - Instala e configura equipamentos de megafonía e sonorización  CA5.8 Elaborouse un informe sobre as actividades desenvolvidas e Non Si Lista de cotexo sobre actividade  online
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aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da 
documentación técnica

os resultados obtidos

1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

5 REPARACIÓN DE AVARÍAS EN INSTALACIÓNS DE MEGAFONÍA E SONORIZACIÓN

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA6 - Repara avarías e disfuncións en instalacións de megafonía e 
sonorización aplicando técnicas de detección, tendo en conta a 
relación entre a disfunción e a súa causa

 CA6.1 Definíronse os tipos das avarías máis comúns en instalacións 
de megafonía e  sonorización

Si Si Exame

 RA6 - Repara avarías e disfuncións en instalacións de megafonía e 
sonorización aplicando técnicas de detección, tendo en conta a 
relación entre a disfunción e a súa causa

 CA6.2 Describíronse técnicas e utilizáronse medios específicos na 
detección e na reparación de avarías.

Non Si Exame

 RA6 - Repara avarías e disfuncións en instalacións de megafonía e 
sonorización aplicando técnicas de detección, tendo en conta a 
relación entre a disfunción e a súa causa

 CA6.3 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e a súa 
repercusión na instalación.

Si Si Exame

 RA6 - Repara avarías e disfuncións en instalacións de megafonía e 
sonorización aplicando técnicas de detección, tendo en conta a 
relación entre a disfunción e a súa causa

 CA6.4 Identificáronse os síntomas das avarías ou da disfunción, e 
localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento 
responsable da disfunción.

Non Si Lista de cotexo sobre actividade  online

 RA6 - Repara avarías e disfuncións en instalacións de megafonía e 
sonorización aplicando técnicas de detección, tendo en conta a 
relación entre a disfunción e a súa causa

 CA6.5 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes
causantes da avaría e restablecéronse as condicións de normal 
funcionamento do equipamento ou da instalación

Non Si Lista de cotexo sobre actividade  online

 RA6 - Repara avarías e disfuncións en instalacións de megafonía e 
sonorización aplicando técnicas de detección, tendo en conta a 
relación entre a disfunción e a súa causa

 CA6.6 Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, dos 
procedementos utilizados e dos resultados obtidos

Non Si Lista de cotexo sobre actividade  online
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1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

6 PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E PROTECCIÓN AMBIENTAL

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e equipamentos para os previr

 CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as 
máquinas e os medios de transporte.

Si Si Exame

 RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e equipamentos para os previr

 CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de 
seguridade.

Non Si Exame

 RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e equipamentos para os previr

 CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais e ferramentas, etc

Non Si Exame

 RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e equipamentos para os previr

 CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, 
alarmas e pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os 
equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de 
mecanizado

Non Si Exame

 RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e equipamentos para os previr

 CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal 
requiridas.

Non Si Exame

 RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e equipamentos para os previr

 CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das 
operacións de montaxe e mantemento

Non Si Exame

 RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de  CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación Non Si Exame
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protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e equipamentos para os previr

ambiental.

 RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e equipamentos para os previr

 CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada 
selectiva

Non Si Exame

 RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e equipamentos para os previr

 CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos 
equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Non Si Exame

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

Mínimos esixibles

- Axustes e posta a punto en instalacións de megafonía e sonorización.

- Tipos de mantemento en instalacións de megafonía e sonorización

- Tipo de avarías en instalacións de megafonía e sonorización

 - Equipos e medios a empregar

Criterios de cualificación

A avaliación do trimestre vaise facer en base aos traballos propostos aos alumnos por vía telemática e unha proba que poderá ser telemática ou
presencial seguindo as instruccións da autoridade sanitaria. Esta proba consistirá en cuestións de resposta breve e un ou dous supostos prácticos a
resolver por escrito referidos aos mínimos esixibles establecidos nesta adaptación. A valoración para obter a nota do trimestre será 50% da media da
cualificacións das actividades propostas e 50 % da cualificación da proba.
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Para obter a nota do curso, calcularemos en primeiro lugar a media das cualificacións do primeiro e segundo trimestre sempre e cando se obtivera
unha nota igual ou superior a 4 en todos eles.  En segundo lugar,  calcularemos  a media entre a nota obtida anteriormente e a nota obtida no 3º
trimestre. Escolleremos o mellor dos dous cálculos.

Os alumnos que non superen o curso no 3º triemestre, realizarán á proba final que se describe no correspondente apartado. 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 ELEMENTOS DE MEGAFONÍA E SONORIZACIÓN

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións de megafonía e 
sonorización en locais, recintos abertos e vehículos, e identifica as súas partes 
e as súas características máis salientables

 CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen 
nos esquemas, e utilizáronse catálogos comerciais

Exame

X  A1 - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións de megafonía e 
sonorización en locais, recintos abertos e vehículos, e identifica as súas partes 
e as súas características máis salientables

 CA1.6 Describíronse a función e as características máis salientables dos 
equipamentos e dos elementos de conexión.

Exame
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Nº Unidade didáctica

2 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓNS DE MEGAFONÍA E SONORIZACIÓN

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións de megafonía e 
sonorización en locais, recintos abertos e vehículos, e identifica as súas partes 
e as súas características máis salientables

 CA1.3 Identificáronse os elementos da instalación (sistemas de previo, 
procesadores de sinal, mandos, micrófonos, difusores electroacústicos, etc.).

Exame

X  RA2 - Configura pequenas instalacións de megafonía e sonorización, logo de 
seleccionar os equipamentos e os elementos, en relación co tipo de 
instalación.

 CA2.2 Realizouse o esquema normalizado da instalación a partir das 
especificacións dadas, tendo en conta os criterios básicos e o óptimo 
aproveitamento dos materiais empregados.

Exame

X  RA2 - Configura pequenas instalacións de megafonía e sonorización, logo de 
seleccionar os equipamentos e os elementos, en relación co tipo de 
instalación.

 CA2.3 Utilizáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da 
instalación para o cálculo (potencia, impedancia, relación sinal/ruído, 
distorsión harmónica, etc.).

Exame

X  RA2 - Configura pequenas instalacións de megafonía e sonorización, logo de 
seleccionar os equipamentos e os elementos, en relación co tipo de 
instalación.

 CA2.4 Calculáronse e analizáronse as variables e as características acústicas do 
local, do recinto ou do vehículo (coeficiente de absorción, tempo de 
reverberación, resonancia, etc.).

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

Nº Unidade didáctica

3 MONTAXE DE INSTALACIÓNS DE MEGAFONÍA E SONORIZACIÓN 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA3 - Monta pequenas instalacións de megafonía e sonorización, para o que 
interpreta as especificacións e elabora esquemas.

 CA3.1 Interpretáronse esquemas da instalación e comprobáronse as 
dificultades de montaxe para canalizacións e equipamentos.

Exame

X  RA3 - Monta pequenas instalacións de megafonía e sonorización, para o que 
interpreta as especificacións e elabora esquemas

 CA3.4 Comprobouse que a potencia de saída dos amplificadores sexa a 
adecuada para proporcionar o nivel de presión sonora (SPL) óptimo cos 
difusores acústicos.

Exame

X  RA3 - Monta pequenas instalacións de megafonía e sonorización, para o que 
interpreta as especificacións e elabora esquemas

 CA3.5 Identificáronse os elementos difusores de sinal e comprobouse que as 
súas características sexan as axeitadas para o recinto da instalación

Exame
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X  RA4 - Monta canalizacións e cableamento de instalacións de megafonía e 
sonorización aplicando técnicas de montaxe, con interpretación de planos e 
esquemas

 CA4.6 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación con 
cableamento e conectadores normalizados.

Exame, Lista de cotexo sobre actividade  online

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Mínimos esixibles

- Acústica de recintos.

- Compoñentes e equipos.

- Configuración e montaxe de instalacións de megafonía e sonorización.

- Unidades e parámetros característicos da instalación de megafonía.

- Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de megafonía e sonorización: polímetro, sonómetro, rexistradores gráficos, oscilocopio,

- Axustes e posta a punto en instalacións de megafonía e sonorización.

Envíaselle  neste  periodo,  ao  alumnado  que  non superou  algún  dos  trimestres  anteriores  á  suspensión  das  actividades  presenciais,  por  medios
telemáticos actividades de recuperación baseadas nos mínimos esixibles que se relacionan con anterioridade. Estas actividades estarán diferenciadas
para cada un dos trimestres.

A cualificación para alumnos con trimestres pendentes seguirá as seguintes pautas:
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A cualificación vai calcularse valorando nun 50% a media das cualificacións das actividades propostas e nun 50 % sobre dunha proba presencial ou
telemática seguindo as instruccións da autoridade sanitaria. Esta proba consistirá en cuestións de resposta breve e un ou dous supostos prácticos a
resolver por escrito referidos aos mínimos esixibles establecidos para o período anterior á suspensión da actividade presencial. Os alumnos farán a
parte da proba que se corresponda co trimestre (1º e/ou 2ª) que non tiveran superado. A máxima nota que este alumnado pode acadar en conxunto é
un 5.

No caso de acadar unha cualificación positiva nesta proba, para calcular a nota do curso, faremos a media entre esta nota e a obtida no 3º trimestre,
escolléndose a mellor puntuación entre este cálculo e a obtida no conxunto actividades enviadas – proba final tal como se describe no parágrafo
anterior.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

No 3º trimestre, este alumnado participa nas actividades académicas do 3º trimestre en total igualdade co resto do grupo. A avaliación extraordinaria
será realizada seguindo a mesma estrutura de proba e cualificación que a que se aplica ao resto do alumnado que realiza a proba final.

8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

- Reforzo do contacto co alumno mediante envío de exercicios adicionais.
Para os alumnos con dificultades de conexión a Internet, solicitouse un pc dos que facilita a Consellería (xa que o alumno dispón de conexión pero non tiña 
equipo) Solicitouse tamén unha conexión a Internet a outro alumno que non dispón dela. Como medida alternativa mantívose contacto con eles vía email.
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